
        CÂMARA DE VEREADORES DE LAJEADO 
          Estado do Rio Grande do Sul 
 

   Sessão Ordinária realizada no dia   28/5/2019 
 

      BOLETIM Nº  017-03/2019 

               E X P E D I E N T E 

************************************************************************************************ 

PODER EXECUTIVO: 
 
- PL nº  049-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial. 
 
-  PL nº  050-03/2019 –Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar, 
realizar despesa para aquisição de equipamentos para uma academia ao ar livre e 
doá-los ao Centro Regional de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo – Central 
 
- PL nº  051-03/2019 – Cria 02 (duas) vagas de Técnico de Enfermagem e altera o 
anexo I da Lei nº 10.079, de 30 de março de 2016, que instituiu o Plano de Carreira 
dos Servidores do Município de Lajeado. 
 
- PL nº  052-03/2019 – Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse 
público de 01 (um) Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais – Educação 
Física e 01 (um) monitor de creche 
 
- PL nº  053-03/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas 
com editoração, projeto gráfico, revisão, recuperação de fotos e artes finais do 
livro Clube Esportivo Lajeadense – Conquistas, Sofrimento e Paixão. 
 
- Ofício n°0238-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 066/2019, do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi e Ofício nº 070/2019 do vereador Antônio Marcos Schefer , 
informa que em relação ao ofício nº 066/2019 está tramitando o processo que 
cuida da contratação da empresa que realizará a auditoria. 
Quanto ao Ofício nº 070/2019 informa que a unidade Estratégica de Saúde da 
Família do bairro Montanha possui médico habilitado realizando atendimentos. 
 
- Ofício n°0245-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 168/2019, do vereador Carlos 
Eduardo Ranzi a Secretaria do Meio Ambiente informa que a solicitação do 
plantio de árvores na Rua Gramado, será encaminhado a Comissão Municipal de 
Arborização Urbana, que analisará o pedido. 
 



- Ofício n°0251-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 094/2019 do vereador  Ernani 
Teixeira da Silva, Ofício nº 097/2019 do vereador Carlos Eduardo Ranzi e Ofício 
098/2019 do vereador Waldir Blau, informa que com relação ao ofício nº 094/2019 
a empresa responsável pela reforma das lixeiras é a empresa PDS OBRAS LTDA 
EPP, conforme Ata cuja cópia segue em anexo. Quanto ao Ofício nº 097/2019 a 
Secretaria do Meio Ambiente informa que o Centro de Zoonoses e Vetores tem 
atuado de forma efetiva no controle populacional de cães e gatos, inclusive 
auxiliando as organizações não governamentais. Em consonância ao ofício nº 
098/2019 informa que foi aberto o Registro de Denúncia, a fim de verificar a 
regularidade do depósito de papelão na rua Encantado , bairro Planalto. 
 
- Ofício n°0257-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 234/2019 do Vereador Adi 
Cerutti a Secretaria da Fazenda informa que não há previsão de envio de projeto 
concedendo descontos ou benefícios fiscais relativos ao IPTU. 
 
- Ofício n°0258-03/2019 - Em resposta ao Ofício nº 214/2019 do Vereador  Ernani 
Teixeira da Silva a Secretaria do Planejamento e Urbanismo informa que foi feita 
vistoria no local e após emitiram notificação ao proprietário. 
*************************************************************************************************** 

ESTADUAIS: 
 
- Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar - CBMRS do Estado do RS em 
atenção ao Ofício nº 238-03/2019 referente a Moção de Apoio aos “Aprovados no 
Concurso da Brigada Militar e Bombeiros de 2017. 
******************************************************************************************** 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 043-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 043-03/2019 – Denomina de Rua Vilma da Rosa Silva a 
Rua localizada no Loteamento Residencial PAP, no bairro Floresta. 
 
SERGIO MIGUEL RAMBO: (Projeto de Lei CM N° 044-03/2019) 
 
- Projeto de Lei CM N° 044-03/2019 – Denomina de Rua Nicolau Hammes uma 
Rua localizada em Alto Conventos, no bairro Conventos. 
*********************************************************************************************
CARLOS EDUARDO RANZI (Req. 253, 254,255, 256 e 257/2019) 
 
Req. 253/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a viabilidade de alteração na Lei 
Municipal nº 10.424, de 29 de junho de 2017, que “Cria o Programa Pavimentação 
Comunitária de vias urbanas (PPC), dispõe sobre sua execução e dá outras 
providências”, notadamente quanto ao § 1º do artigo 5º, criando alternativa de 
pavimentação às vias que não apresentarem 100% de adesão, fazendo com o que 
município encontre uma forma de pagar o valor equivalente ao percentual que 



falta para fechar 100% de adesão e posteriormente cobre dos moradores que não 
aderiram ao PPC. 
 
Req. 254/2019 – Solicita a Secretaria da Saúde, as seguintes informações: 
- Número de pacientes aguardando por consultas (especificando a quantidade por 
especialidade), 
- Número de pacientes aguardando por exames (especificando a quantidade por 
especialidade), 
- Número de pacientes aguardando por cirurgias (especificando a quantidade por 
especialidade). 
 
Req. 255/2019 – Solicita ao Poder Executivo, a construção de um acesso da 
Avenida dos 15 à RS-130. 
 
Req. 256/2019 – Solicita ao Poder Executivo, o relatório compilado dos Decretos 
Municipais referentes à Livre Movimentação dos anos de 2017, 2018 e 2019. 
 
Req. 257/2019 – Solicita ao Poder Executivo, informações acerca do início das 
obras de pavimentação e recapeamento asfáltico oriundas dos empréstimos do 
Programa Avançar Cidades (R$ 20 milhões) e do BADESUL (R$ 6,2 milhões): 
AVENIDA BENJAMIN CONSTANT - SÃO BENTO/CONVENTOS 
AVENIDA DOS IPÊS - MONTANHA 
RUA ROMEU ARMANGE - CONVENTOS 
RUA ORLANDO SIEBEN - SÃO BENTO 
RUA ÉRICO WEBER - FLORESTA 
RUA 1º DE MAIO - MOINHOS D’ÁGUA 
RUA BENNO SCHMITT - CONVENTOS 
RUA PEDRO JÚLIO DIETER - CENTENÁRIO/IMIGRANTE 
AVENIDA RIO GRANDE DO NORTE - UNIVERSITÁRIO 
RUA JOSÉ SCHMATZ - MOINHOS/FLORESTAL 
RUA PEDRO KOLLING - MOINHOS 
RUA CARLOS KRONHARDT - CONVENTOS 
AVENIDA BEIRA RIO - MORRO 25 
RUA CARLOS SPOHR FILHO - CENTRO 
AVENIDA ALBERTO PASQUALINI - SÃO CRISTÓVÃO 
AVENIDA CASTELO BRANCO - MOINHOS 
RUA OLAVO BILAC - FLORESTAL 
RUA 17 DE DEZEMBRO - HIDRÁULICA 
RUA LEOPOLDO SULZBACH - AMERICANO 
RUA LIBERATO S. VIEIRA DA CUNHA - AMERICANO 
RUA CAPITÃO LEOPOLDO HEINECK – CENTRO 
 
MARIELA PORTZ (Req. 258/2019) 



Req. 258/2019 – Solicita espaço para falar sobre Projeto de Lei CM Nº 037-03/2019 
– Altera Lei Municipal nº 9251/2013, a qual dispõe sobre a inserção de textos nos 
carnês de IPTU e dá outras providências. 

PAULO ADRIANO DA SILVA (Ind. 097) 

- SEOSP: Solicita a manutenção da Rua Balduino Drexler, no bairro Morro 25, com 
a colocação de material, brita e patrolamento, pois a mesma se encontra em 
péssimas condições. 

- SEOSP: Solicita a manutenção e conclusão da quadra de areia localizada na Rua 
Maria Francisca dos Santos, com a colocação de goleiras, limpeza ao entorno, 
remexer a areia e colocação de tela entre outros serviços. 

- SEOSP: Solicita o conserto do calçamento na Rua Major Amélio, no bairro 
Hidráulica. 

- TRÂNSITO: Solicita a colocação de uma placa de 15 minutos, em frente a 
ESKIMO SORVETES, localizada na Rua Padre Theodoro Amstadt, bairro 
Florestal. 

NILSON DO ARTE (Req. 259/2019 e Ind. 098) 

Req. 259/2019 – Solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que faça um 
estudo juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, para dar uma solução 
quanto a desmoronamento de barranco na rua (19) Dezenove de Abril, no Bairro 
Santo Antônio, antes que aconteça um acidente no local. 

- SEOSP: Solicita o conserto nas cabeceiras da ponte sobre o Arroio Saraquá, e 
pintura das guardas da ponte localizada na Av. Arnoldo Uhry próximo a Av. 
Carlos Spohr Filho. 

- SEOSP: Patrolamento e colocação de material na Av. Rio Grande do Norte, no 
trecho entre a Av. Senador Alberto Pasqualini e Rua Alirio Kramer. 

- SEOSP: Desentupimento de bueiros na rua Roque Biasu dos Santos, no bairro 
Santo Antônio. 

- SEDETAG: Solicita a poda das árvores em baixo da rede elétrica, localizada na 
Av. Rio Grande do Norte esquina com a rua Atos P. Falkenbach. 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER (Req. 260, 261 e 262/2019 e Ind. 099) 

Req. 260/2019 – Solicita a Secretaria da Saúde, que seja estudada uma forma de 
serem receitados prioritariamente para tratamentos aos pacientes, medicamentos 



disponíveis na rede pública de saúde e quando isso realmente não for possível que 
lhes seja dado mais de uma opção, visto que a grande maioria das pessoas que 
procura os Postos de Saúde tem baixas condições financeiras e por esse motivo 
por muitas vezes acabam demorando em iniciar o seu tratamento, o que acaba 
agravando o seu estado. 

Req. 261/2019 – Solicita a Secretaria de Planejamento, que seja notificado o 
proprietário do terreno localizado na Rua Ângelo Pulita, ao lado da residência nº 
150, no bairro Conventos, e que sejam tomadas as devidas providências quanto ao 
mesmo, pois o mato está altíssimo e há água parada, gerando a proliferação de 
mosquitos e animais peçonhentos no local. 

Req. 262/2019 – Solicita a Secretaria da Saúde, que seja informe se está correto as 
informações que chegaram até este vereador, de que o Posto de Saúde do bairro 
Conventos está sem Pediatra para fazer os atendimentos. Se for verídico informem 
também qual a razão disso, tendo em vista que esta situação acaba prejudicando a 
todos que procuram a mesmo, e informem quais serão as providências tomadas a 
este respeito. 

- SEOSP/SEDETAG: Recolhimento de lixo verde nos endereços citados abaixo, 
tendo em vista que foi feita a poda de árvores e as mesmas foram deixadas nas 
ruas, trazendo transtornos aos motoristas nestes locais: 
* Rua Comandante Wagner, próximo à residência nº 483, no bairro São Cristóvão. 
* Rua São João Bosco, próximo à residência nº 240, no bairro Conservas. 
 
- SEOSP: Solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto a um 
vazamento na canalização do terreno localizado na Rua Comandante Wagner nº 
483, no bairro São Cristóvão, tendo em vista que está inundando o local e trazendo 
grandes transtornos aos moradores. 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA (Ind. 100) 

- Solicita a limpeza e a desobstrução na canalização das bocas de lobo, na Rua 
Salvador, Bairro Universitário. Fotos Anexas. 

- Solicita a reforma e pintura dos brinquedos existentes na Área de Lazer, 
localizada na Rua Vitória, no Bairro Universitário. Fotos Anexas. 

- Solicita a construção de uma rampa, que dá acesso aos cadeirantes, na entrada da 
Praça de Lazer, situada na Rua Vitória, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita a canalização de esgoto na Área Verde, situada na Rua Edwino Henrique 
Becker, no Bairro Universitário, pois há uma enorme cratera ao lado do campo de 
futebol, o que poderá causar acidentes. Fotos Anexas. 



- Solicita concretar a rampa de acesso, entre a Academia ao Ar Livre e a Praça de 
Lazer, na Rua Vitória, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita a colocação de postes e lâmpadas, na Rua Estácio de Sá, no Bairro Jardim 
do Cedro, pois o referido local está totalmente às escuras. 

- Solicita a colocação de cerca de proteção ao redor do campo de futebol, 
localizado na Rua Edwino Henrique Becker, no Bairro Universitário. Foto Anexa. 

- Solicita a pintura de sinalização “PARE” no chão, na Rua Norberto Domênico 
Schmatz, esquina com a Rua Roberto Stahlschmidt, no Bairro Moinhos, pois a 
placa que lá se encontra está totalmente escondida, no meio de árvore. Fotos 
Anexas. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua MatoGrosso, esquina com a 
Rua Argentile Trevisol, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Moises Cândido Veloso, 
esquina com a Rua Ceará, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Ceará, em frente à residência 
de nº 1022, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Ceará, em frente à residência 
de nº 1074, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Ceará, esquina com a Av. 
Alberto Müller, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Ceará, em frente à residência 
de nº 1144, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Artur Bernardes, em frente à 
residência de nº 1098, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Ceará, em frente à residência 
de nº 1210, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Artur Bernardes, ao lado da 
residência de nº 1175, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Lourenço Mayer da Silva, em 
frente à residência de nº 1358, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 



- Solicita o recolhimento de lixo verde/seco, na Rua Washington Luiz, em frente à 
residência de nº 444, no Bairro São Cristóvão. Foto Anexa. 

SERGIO MIGUEL RAMBO (Req. 263/2019) 
 
Req. 263/2019 – Solicita espaço para falar sobre Saúde 
***************************************************************************************** 
         Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 28 de maio de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


